
  Flynn-Stap 2 

 

De mama van Flynn vertelt veel liefs over Flynn, Gil en Kato.  

 Ik ben Ann 

Ik ben Ann, de mama van Kato, Gil en Flynn. Ik ben niet zo vaak thuis, omdat ik ’s morgens 

vroeg naar het werk vertrek en laat thuis kom. De papa zorgt dan voor hen. Als ik laat 

thuiskom, dan vraagt Kato me wel eens of ik een lekkere tas koffie wil.  Gil geeft me een dikke 

knuffel, moedigt me aan en zegt: ’mamma het zal wel lukken!’ En Flynn die zegt:’ Ik wil jou!’ 

Achtergrondinfo : Henry en Ann werken als bediende in Brussel.. ‘s Ochtends gaat Ann met de kinderen een eindje mee met 

de tram (naar school) en ’s avonds komt Henry ze met de auto ophalen. Op woensdagnamiddag  en vrijdagnamiddag vangt 

oma de kinderen op. 

* Ook in de vorige opname zeggen de ouders hun voornaam. Misschien is het wel eens 

leuk om met de kinderen eens stil te staan bij de voornamen van hun ouders. Kennen ze de 

voornaam? Wat zeggen ze aan hun ouders? Wat zeggen zij als ze ongeduldig of boos zijn ? 

Wat zegt mama aan papa en omgekeerd? Laat hen in de schrijfhoek de namen van hun ouders 

schrijven en bij de familiefoto kleven/bevestigen. Dat kan ook digitaal. *Wi ens ouders gaan 

beiden uit huis werken? Hoe ervaren de kinderen dat? Wie komt hen halen van school?  

* Ann geeft mooie voorbeelden van een liefdevolle omgang van haar kinderen met 

haar.  Laat de kinderen daar ook eigen voorbeelden van geven. Laat ze hen daar een tekening 

over maken en dit aan hun moeder/of vervangouder geven 

* Voor de jongste kleuters kan je volgend versje voordragen (of aanleren) van Bette 

Westera: 

Tederheid 

Kusjes in mijn oren 

Kusjes op mijn wangen 

Lieve, stoute, droge, natte. 

Kortere en lange. 

 

Kusjes op mijn tenen. 

Kusjes in mijn haar. 

Mama vindt mij lief. 

Zo lief,  

      Ze is nog láng niet klaar 

 

 


